UCHWAŁA NR XVI/98/2008
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 19 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr
80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167,
poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r, Nr 17, poz.128 i Nr 181,
poz.1337 oraz z 2007r. Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust 1 i
art. 29 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492; z 2005 r.
Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635 oraz z 2007r.
Nr 127, poz. 880), po przedłoŜeniu przez Wójta Gminy Łopuszno, projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na
obszarze gminy Łopuszno, Rada Gminy uchwala, co następuje:
Rozdział I
Przepisy wprowadzające
§1. Uchwala
się
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego terenów
przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno, zwany dalej „planem”.
§2. Plan obejmuje nieruchomości połoŜone na terenie gminy Łopuszno, o ogólnej
powierzchni ok. 965,42 ha, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§3. Integralne części uchwały stanowią:
1) Rysunek planu – stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, wykonany na
mapie pochodzącej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Kielcach, w skali 1:5000, określający:
− granice
administracyjne gminy, stanowiące granice obszaru objętego
opracowaniem;
− linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu, stanowiące granice terenów
objętych ustaleniami niniejszego planu;
− linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu i róŜnych zasadach
zagospodarowania, nie objęte ustaleniami niniejszego planu;
− przeznaczenie terenów, określone symbolami literowo-cyfrowymi,
− podstawowe uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe i infrastrukturalne rzutujące
na rozwiązania przyjęte w planie;
− granice administracyjne sołectw.
2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, określonych w planie, naleŜących do zadań własnych gminy –
stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§4.1. Opracowanie
niniejszego
planu
zostało
poprzedzone
„Opracowaniem
ekofizjograficznym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego
zalesień w gminie Łopuszno”, określającym podstawowe uwarunkowania wynikające z
zasobów środowiska naturalnego i ich ochrony, w obrębie terenu objętego planem i
uwzględnione w niniejszym planie.

2. Opracowywana równolegle z niniejszym planem, prognoza oddziaływania na środowisko
projektu planu, stanowiąca ocenę przyjętych rozwiązań, została poddana procedurze
opiniowania i wyłoŜenia do publicznego wglądu równolegle z projektem planu.
3. Opracowana została prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, oceniająca skutki
ekonomiczne podjęcia niniejszej uchwały.
§5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
− planie – naleŜy przez to rozumieć ustalenia tekstowe i graficzne dotyczące planu,
o którym mowa w §1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
− uchwale – naleŜy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy w Łopusznie,
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
− rysunku planu – naleŜy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:5000,
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
− przepisach szczególnych – naleŜy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi, Polskie Normy i przepisy prawa miejscowego;
− terenie – naleŜy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub
sposobie zagospodarowania, zawarty w liniach rozgraniczających i oznaczony
symbolem literowo-cyfrowym;
− zalesieniu – naleŜy przez to rozumieć powiększenie zasobów leśnych na cele
zrównowaŜonej gospodarki leśnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28
września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2000r. Nr 56, poz.679, z późniejszymi
zmianami);
− planie zalesienia – naleŜy przez to rozumieć opracowanie przewidziane
przepisami ustawy o lasach, sporządzane przez nadleśniczego na wniosek
właściciela gruntów, przeznaczonych pod zalesienie ustaleniami niniejszego
planu.
§6.1. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, w
granicach określonych w §2, uwzględniających uwarunkowania i kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy Łopuszno, określone w „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno”, uchwalonym uchwałą Nr
XXIX/236/2002 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 sierpnia 2002r.
2. Niniejszy plan jest zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łopuszno”, uchwalonym uchwałą Nr XXIX/236/2002 Rady Gminy w
Łopusznie z dnia 14 sierpnia 2002r.
3. Opracowanie niniejszego planu jest realizacją uchwały Nr XXVIII/151/2005 Rady Gminy w
Łopusznie z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego zalesień w gminie Łopuszno.
§7.1. Przedmiotem ustaleń planu są:
− tereny projektowanych zalesień, oznaczone symbolem ZL.p,
dla których ustala się:
− linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu, stanowiące granice terenów
objętych ustaleniami niniejszego planu;
− przeznaczenie terenów;
− uwarunkowania realizacji przeznaczenia określonego w planie;
− tymczasowe sposoby uŜytkowania terenu.
2. Przedmiotem ustaleń planu nie zostały objęte:
− tereny istniejących lasów i gruntów leśnych, oznaczone symbolem ZL;
− tereny obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną, oznaczone symbolem
ZL.M;
stanowiące tereny funkcjonalnie powiązane z przedmiotem planu, zlokalizowane w granicach
obszaru objętego opracowaniem.
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§8.1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu
zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu.
2. Ustalenia ogólne planu odnoszące się do terenu całej gminy są obowiązujące jedynie w
zakresie wynikającym z przedmiotu planu i stanowią uzupełnienie ustaleń szczegółowych
dotyczących poszczególnych terenów objętych planem i w tym zakresie stanowią integralną
część ustaleń planu. Na pozostałym obszarze ustalenia te mają charakter informacyjny i nie
decydują o zasadach zagospodarowania terenu nie objętego ustaleniami planu.
3.Zmiana przepisów szczególnych lub instytucji związanych z treścią ustaleń planu nie
powoduje potrzeby zmiany planu, jeŜeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do
nowego stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.
4. Dla spraw nieuregulowanych ustaleniami niniejszego planu naleŜy stosować ogólnie
obowiązujące przepisy szczególne.

Rozdział II
Ustalenia ogólne

§9. W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w obrębie terenów określonych
w planie naleŜy zapewnić kompleksowe zwiększanie zasobów leśnych w oparciu o plany
zalesień, uwzględniające zachowanie róŜnorodności drzewostanów, nawiązujących do lasów
istniejących, zachowania cennych elementów przyrodniczych oraz zachowujących
moŜliwości rozwojowe podstawowego układu komunikacji publicznej, układ dróg
dojazdowych do pól, lasów i rozproszonej zabudowy oraz istniejącej i projektowanej
infrastruktury technicznej.

§10. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu oraz zdrowia
ludzi:
1. Na terenach objętych niniejszym planem wszelkie działania inwestycyjne dotyczące
zalesień podlegają obowiązkowi racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania
jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, uwzględniającą:
− zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych środowiska,
− przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
2. Objęta obszarem opracowania północno-zachodnia część gminy Łopuszno (sołectwo
Ewelinów i Lasocin) znajduje się w granicach Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
Powierzchnia Parku w granicach gminy Łopuszno wynosi 867,1 ha. Rozporządzenie
Nr 87/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie Przedborskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz.1948), określa granice parku i
otuliny, cele ochrony parku oraz zakazy obowiązujące na terenie parku.
Zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia do szczególnych celów ochrony Parku naleŜy:
− zachowanie cennych biocenoz z chronionymi i rzadkimi gatunkami fauny i flory,
− racjonalne wykorzystanie zasobów złóŜ kopalin;
− zachowania naturalnych fragmentów ekosystemów wodnych i wodno-błotnych;
− zachowanie siedlisk zagroŜonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków zwierząt
i grzybów, w tym w szczególności muraw kserotermicznych oraz bagien i torfowisk;
− zachowanie układów i obiektów zabytkowych;
− preferowanie zabudowy nawiązującej do regionalnej tradycji i krajobrazu;
− zachowanie istniejących punktów i ciągów widokowych.
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Zgodnie z § 4 w/w rozporządzenia na obszarze Parku zakazuje się:
− realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
− umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb
oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką,
− likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych,
− pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt,
− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
− dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody
lub zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka,
− budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów
rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów słuŜących turystyce
wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej,
− likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz
obszarów wodno-błotnych,
− wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawoŜenia własnych gruntów rolnych,
− prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metoda bezściółkową.
Dla Przedborskiego Parku Krajobrazowego został ustanowiony plan ochrony
Rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego Nr 10/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. w
sprawie ustanowienia planu ochrony dla Przedborskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 58, poz.947). W powyŜszym planie wskazuje się tereny,
wymagające ochrony przed zmianą sposobu uŜytkowania, w obrębie jednostek
przyrodniczo-krajobrazowych, tj. B 13 – Zaostrów, B 51 – Las k/Dabrówki, B 52 – Ostra
Górka, D 59 – Ewelinów.
3. Objęta obszarem opracowania północno-zachodnia część gminy Łopuszno (sołectwo
Ewelinów i Lasocin) znajduje się w granicach Przedborskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowego). Powierzchnia Obszaru w
granicach gminy Łopuszno wynosi 604,7 ha.
Rozporządzeniem Nr 88/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz.1949),
określono granice, działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy
obowiązujące na terenie Obszaru.
Zgodnie z § 2 w/w rozporządzenia na terenie Obszaru ustala się następujące działania w
zakresie czynnej ochrony ekosystemów:
− zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymanie meandrów na wybranych odcinkach cieków;
− zachowanie śródpolnych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych,
polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia czy teŜ sukcesji;
− utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych;
− zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
− ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
− szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie
ich za rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe i uŜytki ekologiczne;
− zachowanie wyróŜniających się tworów przyrody nieoŜywionej.
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Zgodnie z § 3 powyŜszego rozporządzenia, na obszarze tym zakazuje się:
− zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką,
− likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych,
− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,
− dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody
lub zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka,
− likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
4. Objęta obszarem opracowania środkowa oraz południowa część gminy Łopuszno
(sołectwo Antonielów, Czałczyn, Czartoszowy, Dobrzeszów, Eustachów, Fanisławice,
Fanisławiczki, Gnieździska, Grabownica, Jasień, Jedle, Józefina, KręŜołek, Łopuszno,
Marianów, Nowek, Olszówka, Piotrowiec, Podewsie, Ruda Zajączkowska, Rudniki, Sarbice
Pierwsze, Sarbice Drugie, Snochowice, Wielebnów, znajduje się w granicach Konecko –
Łopuszniańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K-ŁOChK), dla którego
Rozporządzeniem Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 156, poz. 1950), określono
granice, działania w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obowiązujące na
terenie Obszaru.
Zgodnie z § 3 w/w rozporządzenia na terenie Obszaru ustala się następujące działania w
zakresie czynnej ochrony ekosystemów:
− zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych naturalnych i sztucznych,
utrzymywanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,
− zachowanie śródlądowych i śródleśnych torfowisk, terenów podmokłych, oczek wodnych,
− polan, wrzosowisk, muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub teŜ sukcesji,
− utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,
− zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych,
− ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
− szczególna ochrona ekosystemów i krajobrazów wyjątkowo cennych, poprzez uznawanie
ich za rezerwy przyrody, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe i uŜytki ekologiczne,
− zachowanie wyróŜniających się tworów przyrody nieoŜywionej.
Zgodnie z § 4 powyŜszego rozporządzenia, na obszarze tym zakazuje się:
− zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i
łowiecką,
− likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, jeŜeli nie
wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub
naprawy urządzeń wodnych,
− wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
− dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celom niŜ ochrona przyrody
lub zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka
wodna lub rybacka,
− likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
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5. W granicach terenu objętego opracowaniem, wskazuje się granice terenów objętych
ochroną w formie rezerwatów przyrody:
− „Góra Dobrzeszowska” – zlokalizowany w pobliŜu północno-wschodniej granicy
planu, na terenie sołectwa Dobrzeszów, powstał na podstawie Zarządzenia Ministra
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 26 marca 1982 r. (MP Nr 10/1982, poz.
75, § 5). Rezerwat zajmuje powierzchnię 24,57 ha i obejmuje część szczytową i
strome zbocza Góry Dobrzeszowskiej, obejmujący cenne zbiorowiska leśne
drzewostanów iglastych i liściastych na siedliskach świeŜych wraz z
prehistorycznym obiektem kultowym. W ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody rezerwat posiada numer 046,
− „Ewelinów” – połoŜony na terenie sołectwa Ewelinów, który powstał na podstawie
Rozporządzenia Nr 14/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2006 r.
Jest to obszar lasu o powierzchni 14,89 ha obejmujący las liściasty o charakterze
grądu typowego rosnącego na podłoŜu wapiennym, z runem w którym występują
gatunki roślin chronionych.
− rezerwat leśny „Oleszno” – na terenie gminy znajduje się część rezerwatu leśnego
„Oleszno”, który został utworzony na podstawie zarządzenia Ministra Leśnictwa i
Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1970r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody (M. P. Nr 1, poz. 2 z 1971r.). Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 21/2006
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie rezerwatu
przyrody Oleszno, rezerwat obejmuje obszar lasu o powierzchni 262,73 ha
połoŜony w gminach: Łopuszno powiat kielecki i Krasocin powiat włoszczowski.
Celem ochrony rezerwatowej jest zachowanie fragmentu wielogatunkowych
drzewostanów o charakterze naturalnym, ze znacznym udziałem olszy czarnej i
jesionu wyniosłego wraz z florą objętą prawną ochroną i zagroŜoną wyginięciem, w
1996r. stwierdzono tu 16 gatunków chronionych i 2 zagroŜone.
6. W granicach terenu objętego opracowaniem, wskazuje się orientacyjne granice terenów
proponowanych do objęcia ochroną w formie rezerwatów przyrody, zlokalizowane w dalszym
lub bezpośrednim sąsiedztwie projektowanych zalesień:
− „śabiniec” – rozległe zagłębienie śródwydmowe z oczkami wodnymi i torfowiskami
przejściowymi, z udziałem rzadkich i chronionych gatunków roślin, w sołectwie
Jedle,
− „Góra Sadowa” – wyniesienie wapienne pokryte murawami kserotermicznymi, z
udziałem chronionych i rzadkich gatunków roślin, w sołectwie Gnieździska.
7. Na terenie objętym opracowaniem (w sołectwie Antonielów, Ewelinów, Gnieździska, Jedle,
Lasocin, Marianów, Rudniki) znajduje się obszar zgłoszony do międzynarodowej sieci
ekologicznej Natura 2000, pod nazwa Ostoja Przedborska (PLH260004), który został
podzielony na trzy nie połączone ze sobą obszary. Na terenie planu zlokalizowany jest
niewielki wschodni fragment głównego (największego) obszaru, południowa część
najmniejszego obszaru oraz północna i południowa część trzeciego obszaru.
8. W granicach terenu objętego opracowaniem, poza terenami objętymi ustaleniami planu,
wskazuje się, jako podlegające ochronie, lokalizacje pomników przyrody:
− „Skałki” (182 - numer ewid. Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody) - powołanego
na podstawie Zarządzenia Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października
1987 r. Pomnik znajduje się na terenie sołectwa Nowek, na kulminacji wzniesienia
na zachód od Kuźniaków na skraju lasu państwowego, obejmując ambonę skalną o
długości 10-12 m i wysokości do 8 m, połoŜoną na zboczu wzniesienia oraz grzędę
skalną o długości ok. 30 m opadającą z wierzchołka wzniesienia. Obie formy skalne
zbudowane są z dolnotriasowych piaskowców.
− „Skałka” (183) - powołanego na podstawie Zarządzenia Nr 23/87 Wojewody
Kieleckiego z dnia 2 października 1987 r. Pomnik znajduje się w sołectwie
Dobrzeszów. Chroniona jest grzęda skalna wieńcząca wzniesienie o długości 50 m i
wysokości od 1 do 4 m, zbudowana z czerwonych i róŜowych piaskowców dolnego
triasu.
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−

„Grupa drzew” (374) - powołanego Rozporządzeniem Wojewody Kieleckiego Nr
18/96 z 30 grudnia 1996 r. Pomnik znajduje się na terenie sołectwa Marianów i
tworzą go dąb szypułkowy i lipa drobnolistna zrośnięte ze sobą do wysokości 1,5 m.
− „Dąb szypułkowy” (762) - powołanego Uchwałą Rady Gminy w Łopusznie Nr
XXVII/138/2005 z dnia 26 października 2005 r. Pomnik znajduje się na terenie
miejscowości Snochowice (na gruntach lasów państwowych na działce nr 58/749).
W rejonie lokalizacji pomnika przyrody, mogą być wprowadzone zakazy wymienione w art.
45 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z
późniejszymi zmianami).
9. W granicach terenu objętego opracowaniem wskazuje się, jako proponowane do objęcia
ochroną w formie uŜytku ekologicznego, tereny zlokalizowane w dalszym lub bezpośrednim
sąsiedztwie projektowanych terenów zalesień:
− fragment śródleśnego torfowiska wysokiego, w pobliŜu miejscowości Piaski
(w sołectwie Lasocin),
− śródleśna łąka o charakterze torfowiska przejściowego, w pobliŜu
miejscowości Piaski (w sołectwie Ewelinów),
− staw o powierzchni 0,6 ha, w miejscowości Piaski (w sołectwie Lasocin),
− naturalnie wykształcony ekosystem doliny rzeki Łososiny z meandrującą
rzeką i zbiorowiskami wodno-bagiennymi, w sołectwie Dobrzeszów,
Fanisławice, Piotrowiec, Podewsie, Ruda Zajączkowska, Snochowice,
− wapienne
wzniesienie,
porośnięte
murawami
kserotermicznymi
i
ciepłolubnymi zaroślami (w sołectwie Czartoszowy i Fanisławice),
− śródleśne zagłębienie terenu z oczkami wodnymi oraz torfowiskiem
przejściowym (w sołectwie Czartoszowy i Fanisławice),
− śródleśne zagłębienie terenu z oczkiem wodnym oraz torfowiskiem
przejściowym, w sołectwie Fanisławice,
− torfowisko przejściowe z duŜym otwartym lustrem wody śurawski Ług (w
sołectwie Gnieździska),
− wapienne wzniesienie porośnięte murawami kserotermicznymi i zaroślami
ciepłolubnymi Góra Lipkowa (w sołectwie Gnieździska),
− wapienne
wzniesienie
z
kamieniołomem,
porośnięte
murawami
kserotermicznymi i zaroślami ciepłolubnymi Dybkowa Góra (w sołectwie
Gnieździska)
− wapienne wzniesienie porośnięte murawami kserotermicznymi i ciepłolubnymi
zaroślami, w sołectwie Gnieździska.
10. W granicach terenu objętego opracowaniem planem, wskazuje się, jako proponowane do
objęcia ochroną w formie stanowiska dokumentacyjnego:
−

Skałka Polska (3 s) - wapienne wzniesienie z nieczynnym kamieniołomem,
porośnięte murawami kserotermicznymi i zaroślami ciepłolubnymi, w
sołectwie Ewelinów,
− Góra Skałka (4 s) - góra z wykształconym lasem grądowym oraz porośnięta
murawami kserotermicznymi i zaroślami ciepłolubnymi, w sołectwie
Ewelinów.
11. Zalesienia terenu o powierzchni powyŜej 20 ha, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenie rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu (Dz. U. nr 257, poz. 2573, z
późniejszą zmianą), mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko oraz zgodnie z prawem ochrony środowiska wymagają uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. Zalesienia terenu znajdującego się w obszarze Natura
2000, wymagają uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. O obowiązku
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zalesienia mogącego znacząco
wpłynąć na obszar Natura 2000 stwierdza, w drodze postępowania, organ właściwy do
wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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12. W granicach terenu objętego opracowaniem, wskazuje się, jako postulowane do
pozostawienia w dotychczasowym uŜytkowaniu, orientacyjne granice lokalizacji cennych
zbiorowisk roślinnych, do których zalicza się:
− Zbiorowiska leśne (naleŜące do Lasów Państwowych), pełniące funkcje
wodochronne, glebochronne i nasienne,
− Otoczenie dolin rzecznych Nowej Czarnej i Czarnej,
− Dwa wzniesienia wapienne z interesującą florą ciepłolubną, w sołectwie
Lasocin,
− Fryszerka - bagienny las typu olsu i łęgu (w sołectwie Ewelinów) zbliŜony do
układu panującego koło rezerwatu Oleszno.
13. W granicach terenu objętego opracowaniem znajdują się obszary ochrony zasobów wód
podziemnych, wymagające szczególnej ochrony przed potencjalnymi zanieczyszczeniami
mogącymi pogorszyć ich jakość:
- Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 416 „Małogoszcz”. Zbiornik występuje na
terenie południowej części gminy (sołectwo Gnieździska). Zbiornik GZWP nr 416
„Małogoszcz” ma powierzchnię 211 km2 i zasoby dyspozycyjne w ilości 40 800 m3/d tj.
1 700 m3/h. Ma on charakter szczelinowo-krasowy. Woda znajduje się w wapieniach i
marglach wytworzonych w okresie jury górnej. Zbiornik „Małogoszcz” nie posiada
dokumentacji hydrogeologicznej.
- Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 414 „Zagnańsk”. Zbiornik występuje na
terenie północno-wschodniej części gminy (sołectwa Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec,
Podewsie). Zbiornik GZWP nr 414 „Zagnańsk” ma powierzchnię 334 km2 i zasoby
wodne w ilości 48 000 m3/d tj. 2 000 m3/h. Ma on charakter szczelinowy i
szczelinowo-porowy. Wodonośne są skały utworzone w Triasie środkowym i dolnym z
piaskowców, mułowców, wapien i margli. Na terenie gminy Łopuszno najwyŜszą
ochroną (ONO) objęte są wody w skałach z okresu triasu środkowego, a ochroną
zwykłą wody z utworów triasu dolnego. W stosunku do projektowanych zalesień na
terenie planu obowiązuje zalecenie stosowania właściwych dawek nawozów i
środków ochrony roślin, na obszarze stref ochronnych zbiornika.
14. W granicach terenu objętego opracowaniem (sołectwo Fanisławice, Fanisławiczki, Ruda
Zajączkowska), na podstawie “Operatu przeciwpowodziowego dla województwa
kieleckiego”, wyznacza się tereny doliny rzeki Łososiny, zagroŜone okresowym zalaniem
wodami powodziowymi (Q 1 %),
Projektowane zalesienie nie koliduje z zasadami obowiązującymi na terenach zalewanych
wodami powodziowymi.
15. W granicach terenu objętego opracowaniem, w dalszym lub bezpośrednim sąsiedztwie
terenu objętego planem, znajdują się projektowane zbiorniki małej retencji wodnej,
lokalizacja, których nie koliduje z projektowanymi terenami zalesień:
– „Fanisławice” („Wierna Rzeka”), w sołectwie Fanisławice, na rzece Łososinie.
Większa część projektowanego zbiornika znajduje się poza obszarem objętym
planem. Nominalny poziom piętrzenia wyniesie 234,50 m n.p.m, maksymalne
piętrzenie wody osiągnie rzędną 235,10 m n.p.m., powierzchnia zalewu przy
poziomie nominalnym wyniesie 72,5 ha, całkowita objętość zbiornika wyniesie
1010 tys. m³.
– „Dobrzeszów II”, w sołectwie Dobrzeszów, Podewsie, Snochowice, na rzece
Łososinie. Maksymalne piętrzenie wody osiągnie rzędną 250,00 m n.p.m.,
maksymalna powierzchnia zalewu wyniesie 65 ha, maksymalna objętość zbiornika
wyniesie 1,3 mln m³.
– „Zarębinie”, („Jasień”), w sołectwie Czałczyn, Jasień i Rudniki, na rzece Czarnej z
Olszówki. Maksymalna powierzchnia zalewu wyniesie 113 ha, maksymalne piętrzenie
wody osiągnie rzędną 235,00 m n.p.m..
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16. Fragment części sołectwa Lasocin znajduje się w zasięgu strefy pośredniej wewnętrznej
ujęcia wody „Lasocin” wyznaczonej decyzją Wojewody Kieleckiego znak OS.I.-6210/195/93
z 15.11.1993r.
Ujęcie wody w Gnieździskach oraz ujęcie wody w Wielebnowie mają opracowane projekty
stref ochronnych (wewnętrznej i zewnętrznej). W stosunku do projektowanych zalesień,
zlokalizowanych wewnątrz tych stref, obowiązują zakazy: stosowania środków ochrony
roślin, rolniczego wykorzystania ścieków i gnojowicy, wprowadzania ścieków do ziemi i wód
powierzchniowych.
17. Część terenu objętego planem, w granicach wszystkich sołectw, jest zmeliorowana.
Plany zalesień przewidziane do realizacji w granicach tych terenów, kolidujące z istniejącymi
urządzeniami melioracyjnymi naleŜy uzgadniać ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach.
18. W
granicach
terenu
objętego
opracowaniem,
wyznaczone
są,
granice
udokumentowanych złóŜ surowców mineralnych:
− części terenu złoŜa
„Góra Maćkowa” (eksploatowanego obecnie),
zlokalizowanego na granicy sołectw Gnieździska (gmina Łopuszno) i
Wrzosówka (gmina Małogoszcz). Ze złoŜa wydobywane są: wapienie i gezy
jurajskie. Zasoby zostały zatwierdzone w dokumentacji geologicznej
zatwierdzonej
przez
MOŚZNiL
z
dnia
22.05.1989 r.
znak:
KZK/012/M/5465/88/89. Wapienie wydobywane ze złoŜa przydatne są do
produkcji kamienia łamanego, kruszywa łamanego drogowego oraz kamienia
wapiennego; wapienie krzemionkowe i gezy mogą znaleźć zastosowanie w
produkcji kamienia łamanego, kruszywa łamanego do betonu oraz kruszywa
łamanego drogowego.
− złoŜa piasków „Wojciechów” (nieeksploatowanego), zlokalizowanego na
granicy miejscowości Wojciechów i Jedle (w sołectwie Jedle). Piaski z
niniejszego złoŜa przydatne mogą być do produkcji betonów, zapraw, cegły
wapienno-piaskowej.
− złoŜa iłów „Marianów I”, zlokalizowanego w sołectwie Marianów. Iły z
niniejszego złoŜa przydatne są do produkcji cegły pełnej.
− złoŜa iłów „Gnieździska” (brak eksploatacji), zlokalizowanego na granicy
miejscowości Wojciechów i Jedle (w sołectwie Jedle). Iły wydobywane ze
złoŜa przydatne są do produkcji cementu jako surowiec niski.
− złoŜa wapieni - „Dybkowa Góra” (eksploatacja zaniechana), zlokalizowanego
na granicy miejscowości Wojciechów i Jedle (w sołectwie Jedle). Wapienie
wydobywane ze złoŜa przydatne były do produkcji kruszyw kamiennych,
grysów.
− złoŜa Ŝwirów - „Łopuszno-Czartoszowy” (nieeksploatowanego), składającego
się z kilku obszarów: „Górki Łopuszańskie” (3 obszary zlokalizowane w
sołectwie Łopuszno, Eustachów, Wielebnów), „Eustachów Mały” (4 obszary
zlokalizowane w sołectwie Eustachów) i „Grabownica” (3 obszary
zlokalizowane w sołectwie Grabownica i Czartoszowy). świry wydobywane ze
złoŜa przydatne były do produkcji kruszyw kamiennych, grysów.
− złoŜa Ŝwirów - „Korczyn” (eksploatacja zakończona, zrekultywowane),
zlokalizowanego w sołectwie Fanisławice. świry z niniejszego złoŜa przydatne
były do produkcji betonów.
Projektowane tereny do zalesienia nie kolidują z obszarami poszczególnych złóŜ.
19. W granicach terenu opracowania oraz terenu objętego planem, wyznacza się, granice
perspektywicznych złóŜ surowców mineralnych, na których dopuszcza się zalesienia przy
zastosowaniu gatunków drzew szybko rosnących, do czasu rozpoczęcia eksploatacji złóŜ.
20. W granicach terenu objętego opracowaniem, wyznacza się jako objęte ochroną, obszary
występowania torfów, nie ujętych w „Bilansie zasobów...”, wstępnie rozpoznanych i
opisanych w „Geologicznej ocenie perspektyw surowcowych obszarów woj. kieleckiego”
przeprowadzonej w 1967 r. Na złoŜe torfów składa się 11 odrębnych obszarów, znajdujących
się na terenie sołectw: Antonielów, Czałczyn, Gnieździska, Jasień, Jedle, KręŜołek,
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Marianów, Snochowice.
21. Na obszarze objętym opracowaniem znajduje się teren górniczy i obszar górniczy (w
sołectwie Gnieździska), związany z wydobyciem wapieni Jurajskich w ramach zakładu
górniczego „Góra Maćkowa”, na których obowiązuje zakaz zalesień.
22. Dla terenów przeznaczonych ustaleniami planu na cele zalesienia, obowiązują wartości
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wyraŜone wskaźnikami hałasu LAeq D, ,LAeq N
w dB, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826), jak dla terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych:
− dopuszczalnego wskaźnika hałasu (LAeq D) od dróg i linii kolejowych w porze
dziennej – 60 dB,
− dopuszczalnego wskaźnika hałasu (LAeq N) od dróg i linii kolejowych w porze
nocnej – 50 dB.
− dopuszczalnego wskaźnika hałasu (LAeq D) dla pozostałych obiektów i
działalności będących źródłem hałasu w porze dziennej – 55 dB,
− dopuszczalnego wskaźnika hałasu (LAeq N) dla pozostałych obiektów i
działalności będących źródłem hałasu w porze nocnej – 45 dB.
− dopuszczalnego wskaźnika hałasu (LAeq D) od linii elektroenergetycznych w
porze dziennej – 50 dB,
− dopuszczalnego wskaźnika hałasu (LAeq N) od linii elektroenergetycznych w
porze nocnej – 45 dB.
23. Na obszarze objętym opracowaniem nie znajdują się tereny objęte ochroną wyznaczone
na podstawie odrębnych przepisów, t.j:
− tereny zagroŜone osuwaniem się mas ziemnych,
− obszary ograniczonego uŜytkowania.
§11. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej.
1. Na terenie objętym opracowaniem wyznacza się strefy archeologicznej ochrony biernej –
strefy archeologicznej ochrony konserwatorskiej, obejmujące stanowisko lub stanowiska
archeologiczne (ślady osadnictwa, osady, cmentarzyska, stanowiska produkcyjne)
zdefiniowane w art. 3, pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) i objęte ochroną prawną na podstawie art. 6, ust. 1, pkt
3 cyt. ustawy, znane z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski, danych bibliograficznych i
archiwalnych oraz inspekcji terenowych. Zasięg strefy został określony wraz z zakresem
potencjalnego oddziaływania, odnotowanych w terenie faktów osadniczych, na krajobraz
kulturowy.
W granicach strefy wprowadza się zakaz dewastacji terenu poprzez wybiórkę piasku i
analogiczne formy zmiany ukształtowania terenu. W obrębie stref zlokalizowanych na
gruntach rolnych dopuszcza się dalsze rolnicze ich uŜytkowanie, pod warunkiem nie
dopuszczenia do dewastacji terenu strefy.
Przy zalesianiu terenu znajdującego się w granicach stref archeologicznej ochrony
konserwatorskiej, naleŜy uwzględnić ochronę przed dewastacją terenu, poprzez
wykonywanie prac ziemnych, bez uŜycia cięŜkiego sprzętu mechanicznego oraz zalesianie
terenu gatunkami drzew z płytkim systemem korzeniowym np.świerkami.
Prace ziemne związane z zalesianiem terenu prowadzone w rejonie stref, powinny być
wykonywane w uzgodnieniu ze Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
2. Ze względu na przedmiot planu i zakres jego obowiązywania nie wskazuje się innych
obiektów wymagających ochrony w ramach zasobów dziedzictwa kulturowego i zabytków.

§12. Ze względu na problematykę planu nie określa się terenów przestrzeni publicznych,
zasad i wymagań dotyczących ich kształtowania.
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§13. Ze względu na problematykę planu nie określa się szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości objętych planem.

§14. W granicach terenów przewidzianych ustaleniami planu, do docelowego wykorzystania
na cele zalesienia, przewiduje się dotychczasowe wykorzystanie terenu, bez moŜliwości
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej związanej z uprawą gruntów rolnych,
zakładanie sadów i trwałych plantacji, melioracji gruntów, urządzania dróg gospodarczych
związanych z obsługą terenów rolnych.

§15.1. Ze względu na problematykę planu nie określa się zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji.
2. Obsługę komunikacyjną terenów wyodrębnionych w niniejszym planie naleŜy zapewnić
istniejącym systemem dróg publicznych, wewnętrznych i dojazdowych do pół i lasów,
zlokalizowanych w granicach gminy i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, uwzględniając
potrzebę zapewnienia dojazdów poŜarowych do istniejących lasów i projektowanych
zalesień, zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
22 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpoŜarowego lasów
(Dz. U. Nr 58, poz.405).
3. W zagospodarowaniu terenu projektowaną funkcją leśną, naleŜy zachować istniejący
układ dróg polnych i leśnych, oraz dojść i dojazdów do rozproszonej zabudowy,
zapewniających ogólną dostępność terenu.

§16. Ze względu na problematykę planu nie określa się zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów infrastruktury technicznej.
W zagospodarowaniu terenów zalesień naleŜy uwzględnić istniejące i projektowane
przebiegi infrastruktury technicznej w sposób określony w ustaleniach szczegółowych.

Rozdział III
Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wyznaczonych liniami
rozgraniczającymi

§ 17.1. Wyznacza się tereny gruntów rolnych przeznaczonych na cele zalesienia,
oznaczonych symbolem ZL.p.
2. W granicach terenów ZL.p przewiduje się wprowadzenie zieleni leśnej na podstawie
planów zalesienia, opracowanych na warunkach określonych w przepisach szczególnych
dotyczących problematyki gospodarki leśnej.
3. W zalesianiu terenów naleŜy zachować istniejący układ dróg dojazdowych do pól i lasów,
oraz dojść i dojazdów do rozproszonej zabudowy, zapewniających ogólną dostępność do
terenu; dopuszcza się jako zgodne z ustaleniami niniejszego planu wytyczenie w granicach
terenów przeznaczonych do zalesień dodatkowych dróg leśnych i dojazdów poŜarowych
wynikających z opracowanego planu zalesień.
4. Przy sporządzaniu planu zalesień i zalesianiu terenu naleŜy uwzględnić szczególne
warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeby eliminacji konfliktów
przestrzennych w granicach opracowania:
1) W celu umoŜliwienia dotychczasowego wykorzystywania gruntów rolnych
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przeznaczonych do zalesienia,
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uprawy leśne naleŜy lokalizować w odległości min. 3,0m od granicy z terenami
uŜytkowanymi rolniczo, lub zastosować w pasie terenu, o szerokości 3,0m, uprawy nie
powodujące negatywnego wpływu na zagospodarowanie terenów rolnych.
2) W celu umoŜliwienia dotychczasowego wykorzystywania istniejących zabudowań,
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów przeznaczonych do zalesienia,
uprawy leśne naleŜy lokalizować w odległościach zgodnych z obowiązującymi przepisami
szczególnymi, zalecana odległość zalesiania min. 12,0m od istniejących budynków.
3) Przy zalesianiu gruntów połoŜonych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących wód
(rzek i cieków wodnych), naleŜy umoŜliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót
związanych z utrzymaniem wód i ograniczyć zalesienie terenu w odległości min. 15,0m,
obustronnie licząc od górnej krawędzi skarpy.
4) Przy zalesianiu terenów zmeliorowanych, systemem rowów melioracyjnych naleŜy
uwzględnić potrzebę zapewnienia dostępu do rowów w celu ich konserwacji i odbudowy w
pasie min. 4,0m od granicy rowu.
5) W przypadku zalesiania terenów zmeliorowanych systematyczną siecią drenarską,
przed zalesieniem naleŜy wystąpić do administratora urządzeń melioracyjnych o dokonanie
zmiany w ewidencji urządzeń melioracyjnych oraz gruntów zmeliorowanych, w obrębie
projektowanych zalesień.
6) W przypadku zalesiania terenów sąsiadujących z istniejącymi i projektowanymi
liniami elektroenergetycznymi dopuszcza się prowadzenie gospodarki leśnej do wysokości
upraw, z uwzględnieniem rezerwy terenu na pięcioletni przyrost gałęzi, w pasach poza
liniami napowietrznymi:
− w odległości poziomej co najmniej 5,5 m do krańca korony drzew od dowolnego
przewodu roboczego linii 400 kV, przy normalnym zwisie przewodów,
− w odległości poziomej co najmniej 4,5 m do krańca korony drzew od dowolnego
przewodu roboczego linii 220 kV, przy normalnym zwisie przewodów,
− w odległości poziomej co najmniej 3,5 m do krańca korony drzew od dowolnego
przewodu roboczego linii 110 kV, przy normalnym zwisie przewodów,
− w odległości poziomej co najmniej 2,6 m do krańca korony drzew od dowolnego
przewodu roboczego linii 15 kV, przy normalnym zwisie przewodów,
− w odległości poziomej co najmniej 1,0 m do krańca korony drzew od dowolnego
przewodu roboczego linii do 1 kV.
7) W przypadku zalesiania terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie
projektowanego gazociągu wysokopręŜnego, naleŜy pozostawić pas terenu o szerokości
4,0m, stanowiący teren potencjalnego przebiegu gazociągu wraz z jego strefą
technologiczna wolną od zalesienia.
8) Przy zalesianiu terenu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie dróg
publicznych i wewnętrznych połoŜonych w granicach lub przylegających do granic obszarów
zalesień, uprawy leśne nie mogą ograniczać wymaganego odrębnymi przepisami pola
widoczności w rejonie skrzyŜowań oraz powinny znajdować się poza postulowanymi pasami
drogowymi poszczególnych dróg określonymi na podstawie przepisów szczególnych, nie
mniejszymi niŜ:
- 30,0 m dla projektowanej drogi wojewódzkiej, stanowiącej fragment obwodnicy
Łopuszna;
- 25,0 m dla drogi wojewódzkiej;
- 20,0 m dla drogi powiatowej;
- 15,0 m dla drogi gminnej;
- 6,0 m dla drogi wewnętrznej.
9) W granicach terenów przeznaczonych do zalesienia, o powierzchni nie mniejszej
niŜ 15,0ha lasu, w tym 7,5ha lasu w zwartym kompleksie, dopuszcza się lokalizację obiektów
budowlanych wraz z instalacjami i urządzeniami niezbędnymi do funkcjonowania tych
obiektów, związanych z obsługą terenów zalesianych, w rozumieniu ustawy z dnia 28
września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2005r. Nr 45, poz.435), o następujących parametrach:
- budynki jedna kondygnacja nadziemna z moŜliwością zastosowania drugiej
kondygnacji uŜytkowej w poddaszu budynku;
- dachy dwuspadowe lub czterospadowe o nachyleniu połaci dachowej min.35°;
- zapewnienia dojazdu do budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi;
- zapewnienia dostawy energii elektrycznej, wody i odbioru ścieków, na warunkach
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określonych przez zarządzających sieciami lub przez zastosowanie indywidualnych
rozwiązań technicznych.
§18. Na obszarze gminy, w obrębie poszczególnych sołectw, wyznacza się następujące
tereny przeznaczone do zalesienia, oznaczone symbolami, określającymi liczbę kolejną
sołectwa w układzie administracyjnym oraz symbol projektowanego przeznaczenia terenu:
1) w granicach sołectwo Antonielów:
- 1.ZL.p – o pow. ok. 80,17 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu, wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zgłoszonych do ochrony w ramach obszaru Natura 2000,
- terenów zmeliorowanych rowami,
- występowanie cieków wodnych,
- występowania istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej – linii
energetycznej 15 kV i gazu wysokopręŜnego,
- istniejącego układ komunikacji publicznej i wewnętrznej.
2) w granicach sołectwa Czałczyn:
- 2.ZL.p – o pow. ok. 1,80 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- złóŜ perspektywicznych,
- terenów zmeliorowanych siecią drenarską,
- istniejącego układu komunikacji wewnętrznej.
3) w granicach sołectwa Czartoszowy:
- 3.ZL.p – o pow. ok. 39,50 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej,
- występowanie obszaru postulowanego uŜytku ekologicznego.
4) w granicach sołectwa Dobrzeszów:
- 4.ZL.p – o pow. ok. 8,29 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zmeliorowanych rowami,
- istniejącego układu komunikacji publicznej,
- występowanie stanowisk archeologicznej ochrony biernej.
5) w granicach sołectwa Eustachów:
- 5.ZL.p – o pow. ok. 91,11 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- złóŜ udokumentowanych surowców mineralnych,
- terenów zmeliorowanych siecią drenarską,
- występowanie cieków wodnych,
- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej,
- występowanie stanowisk archeologicznej ochrony biernej.
6) w granicach sołectwa Ewelinów:
- 6.ZL.p – o pow. ok. 115,33 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zgłoszonych do ochrony w ramach obszaru Natura 2000;
- złóŜ udokumentowanych surowców mineralnych,
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- złóŜ perspektywicznych,
- terenów zmeliorowanych rowami,
- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej.
7) w granicach sołectwa Fanisławice:
- 7.ZL.p – o pow. ok. 21,50 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zmeliorowanych siecią drenarską,
- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 220 kV,
- istniejącego układu komunikacji wewnętrznej.
8) w granicach sołectwa Fanisławiczki:
- nie wyznacza się terenów projektowanych zalesień.
9) w granicach sołectwa Gnieździska:
- 9.ZL.p – o pow. ok. 68,08 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zgłoszonych do ochrony w ramach obszaru Natura 2000;
- występowania istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej – linii
energetycznej 400 kV, 110 kV i 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej,
- występowanie obszaru postulowanego uŜytku ekologicznego.
10) w granicach sołectwa Grabownica:
- 10.ZL.p – o pow. ok. 71,05 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zmeliorowanych siecią drenarską,
- występowanie cieków wodnych,
- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej.
11) w granicach sołectwa Jasień:
- 11.ZL.p – o pow. ok. 58,64 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zmeliorowanych rowami,
- złóŜ perspektywicznych,
- występowanie cieków wodnych,
- występowanie projektowanych zbiorników małej retencji,
- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji wewnętrznej.
12) w granicach sołectwa Jedle:
- 12.ZL.p – o pow. ok. 30,10 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zgłoszonych do ochrony w ramach obszaru Natura 2000,
- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji wewnętrznej.
- występowanie projektowanego rezerwatu.
13) w granicach sołectwa Józefina;
- 13.ZL.p – o pow. ok. 57,75 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zmeliorowanych siecią drenarską,
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- występowanie cieków wodnych,
- istniejącego układu komunikacji publicznej.
14) w granicach sołectwa KręŜołek - Przegrody:
- nie wyznacza się terenów projektowanych zalesień,
15) w granicach sołectwa Lasocin:
- 15.ZL.p – o pow. ok. 59,60 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zgłoszonych do ochrony w ramach obszaru Natura 2000;
- złóŜ perspektywicznych,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej.
16) w granicach sołectwa Łopuszno:
- 16.ZL.p – o pow. ok. 9,65 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- projektowany układ komunikacyjny – obwodnica Łopuszna.
17) w granicach sołectwa Marianów:
- 17.ZL.p – o pow. ok. 61,87 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zgłoszonych do ochrony w ramach obszaru Natura 2000;
- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej.
- występowanie stanowisk archeologicznej ochrony biernej.
18) w granicach sołectwa Nowek:
- nie wyznacza się terenów projektowanych zalesień,
19) w granicach sołectwa Olszówka;
- 19.ZL.p – o pow. ok. 6,64 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zmeliorowanych siecią drenarską,
- występowanie stanowisk archeologicznej ochrony biernej.
20) w granicach sołectwa Piotrowiec:
- 20.ZL.p – o pow. ok. 23,64 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zmeliorowanych rowami,
- terenów zmeliorowanych siecią drenarską,
- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej.
21) w granicach sołectwa Podewsie:
- 21.ZL.p – o pow. ok. 19,01 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej,
- występowanie obszaru postulowanego uŜytku ekologicznego.
22) w granicach sołectwa Ruda Zajączkowska:
- 22.ZL.p – o pow. ok. 16,45 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
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- występowania istniejącej infrastruktury technicznej – linii energetycznej 110 kV.
23) w granicach sołectwa Rudniki:
- 23.ZL.p – o pow. ok. 35,39 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zgłoszonych do ochrony w ramach obszaru Natura 2000;
- złóŜ perspektywicznych,
- terenów zmeliorowanych rowami,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej.
24) w granicach sołectwa Sarbice Pierwsze:
- 24.ZL.p – o pow. ok. 8,01 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zmeliorowanych siecią drenarską.
25) w granicach sołectwa Sarbice Drugie:
- 25.ZL.p – o pow. ok. 1,57 ha - teren projektowanych zalesień, bez szczególnych
uwarunkowań wymagających uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu
26) w granicach sołectwa Snochowice:
- 26.ZL.p – o pow. ok. 72,74 ha - teren projektowanych zalesień; szczególne
uwarunkowania wymagające uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu wynikają z
istniejących w granicach terenu lub jego bezpośrednim sąsiedztwie:
- terenów zmeliorowanych rowami,
- występowanie cieków wodnych,
- występowania istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej – linii
energetycznej 400 kV i 15 kV,
- istniejącego układu komunikacji publicznej i wewnętrznej,
- występowanie stanowisk archeologicznej ochrony biernej.
27) w granicach sołectwa Wielebnów:
- 27.ZL.p – o pow. ok. 7,53 ha - teren projektowanych zalesień, bez szczególnych
uwarunkowań wymagających uwzględnienia w realizacji przedmiotu planu.
Rozdział IV
Przepisy szczególne

§19. Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 12 i art.36 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dla terenów objętych niniejszym planem ustala się jednorazową opłatę od
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5 %.
Rozdział V
Przepisy końcowe
§20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§22. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/98/2008
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 19.06.2008 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia
na obszarze gminy Łopuszno.

Do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do
zalesienia na obszarze gminy Łopuszno, w czasie trwania wyłoŜenia projektu planu do
publicznego wglądu w dniach 27.12.2007÷21.01.2008r., oraz po zakończeniu wyłoŜenia, w
ciągu 14 dni od daty jego zakończenia, czyli do dnia 5.02.2008r. nie wpłynęły Ŝadne uwagi
wymagające rozstrzygnięcia o ich przyjęciu lub odrzuceniu w niniejszym planie.
W trakcie publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w planie, odbytej w dniu
21.01.2008r., równieŜ nie wpłynęły Ŝadne uwagi do rozwiązań przyjętych w planie.
W związku z powyŜszym nie przedstawia się listy nie uwzględnionych uwag do
planu.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/98/2008
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 19.06.2008 r.

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej naleŜących do zadań własnych gminy zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze
gminy Łopuszno.

Ze względu na przedmiot planu dotyczący terenów przeznaczonych do zalesienia, nie
zachodzi potrzeba lokalizacji infrastruktury technicznej, słuŜącej realizacji przedmiotowego
planu, finansowanej z budŜetu gminy.

W związku z powyŜszym nie wskazuje się inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz źródeł jej finansowania.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik
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